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Kedves Városlakók, 
Tisztelt Tiszavasváriak!

Ismét elmúlt egy esztendő! Ráadásul 
mindez olyan gyorsan történt, mintha 
nem is 365 napról, hanem csak néhány 

rövidke hétről lenne szó, azonban 
bármennyire is ezt érezzük, mégis 
csak egy év van mögöttünk. Ha 
röviden visszatekintünk, 2018 telve 
volt eseményekkel, kihívásokkal, 
szép és kevésbé szép emlékekkel. 
Mindenkinek jutott ebből is, abból 
is. Biztos vannak, akik azt kívánták 
szilveszter éjjelén, hogy „bár soha 
ne érne véget ez az év”, és vannak 
olyanok is, akik szeretnék, hogy „csak 
jobb legyen 2019, mint az idei volt”. 
Azt gondolom, hogy Tiszavasvárinak 
2018 a váltás, a változtatás lehetőségét 
hozta el. Volt az év során felfokozott 
hangulat, bizonytalanság, békétlenség, 
- de az év utolsó hónapjaira 
mindez megváltozott. Az ünnepek 
közeledtével nyugalom, szeretet, 
összefogás és békesség jellemezte 
településünket. Egymást érték az 
ünnepi rendezvények, a jótékonysági 
akciók, és méltó módon, igazi ünnepi 
hangulatban telt a karácsony, valamint 

az évbúcsúztató szilveszter is.
Átléptünk 2019-be.
Egy új év új esélyekkel, újabb 
kihívásokkal, újabb lehetőségekkel. 
Ha 2018 a váltás éve volt, akkor 2019 
legyen az építkezésé, a változásé! 
Már biztos, hogy idén elindul 
több fejlesztés, és több nyertes 
pályázatunk is megvalósul. Utak 
épülnek, megszépül a város, közösségi 
teret alakítunk ki, 7 önkormányzati 
lakásunk újul meg, energia hatékonyak 
leszünk, több, és jobb rendezvényre 
mehetünk idén, és végre elindul egy 
új cég letelepedése, és ezzel több száz 
új munkahely létesítése. Civileknek 
és vállalkozóknak is új lehetőségek 
adódnak, hiszen önkormányzatunk 
nyitottá vált az együttműködésre. 
Hiszem azt, hogy 2019 az utóbbi 
idők legbékésebb, és a legnagyobb 
összefogást felmutató éve lesz, így 
ezzel a legeredményesebb és legtöbb 
pozitív változást hozó éve is lehet. 

Vallom és hiszem, hogy merni kell 
nagyot álmodni, de az álmainkért 
tenni is kell. Tenni, hiszen ha csak 
álmodunk, és semmit nem teszünk 
azok megvalósulásáért, akkor csak 
álmodozók maradunk. Hiszem azt, 
hogy mindezek megvalósulásáért 
mindenki felelősséggel, és tudása 
legjavával járul majd hozzá, és bízom 
abban, hogy 2019-ben megindul egy 
folyamat, hogy Tiszavasvári vágyai 
valóra válhassanak. És mindezt 
békével, szeretettel és összefogással el 
tudjuk majd elérni.

2019-re ezekkel a gondolatokkal 
kívánok mindenkinek jó egészséget, 
boldogságot, sikerekben gazdag 
újévet!

Tisztelettel: Szőke Zoltán
polgármester

Új év, Új szemlélet, Új lehetőségek

Pozitívan döntött Tiszavasvári város 
képviselőtestülete, így már az idén 
elindulhat egy új baromfifeldolgozó üzem 
városunkban. Miért kell még egy? – 
kérdezem Terjék Attila projektvezetőt
- A kérdés jó. Tudjuk, hogy van már itt 

egy baromfifeldolgozó üzem, de mi 
mást szeretnénk, más módon szeretnénk 
az üzemet működtetni, illetve másfajta 
terméket szeretnénk létrehozni. Ez egy 
nagy, és Európában is modernek számí-
tó üzem lesz. Ebben szeretnénk munkát 
adni azoknak, akiknek most nincs, de 
szeretnének dolgozni, illetve szeretnénk 
olyan piacokat ellátni termékeinkkel, 
akik erre igényt tartanak. 

- Itt Tiszavasváriban egy ilyen üzem lét-
rehozásához nem csak piac, hanem bi-

zalom, és jó hírnév is kell. 
- Mindenkinek megvan a maga üzletpo-

litikája. Amint már mondtam, mi egy 
modern üzemet akarunk létrehozni, ahol 
minden előírásnak meg fogunk felelni, 
és itt nem fog előfordulni, hogy bár-
milyen problémás, vagy hibás termék 
elhagyja az üzemet. Nyílván ehhez biz-
tosítunk megfelelő szakembergárdát, és 
bízunk abban, hogy a leendő kollégák is 
megfelelően fognak hozzáállni a mun-
kához.

- Tatai a cég. Miért pont Tiszavasvári a 
kiszemelt célpont?

- Igen, távoli a székhelyünk, de van kö-
tődésünk, és úgy látjuk, hogy sok lehe-
tőség van itt, és a környéken munkaerő 
szempontjából. Nem titok, hogy több 
város is versenyre kelt értünk, de na-
gyon megtetszett az itteni városvezetés 
pozitív hozzáállása. Egyből ráláttak a 
lényegre, hogy a munkahelyteremtés 
mellett jelentős bevételt generálhatnak, 
a különféle adónemek általunk történő 
befizetéséből. 

- Már meglévő csarnokot szeretne meg-
venni a cég, vagy teljesen újban gon-
dolkodik?

- Mindenképpen újat kell építeni, mert ez 
a modern technológia nem biztos, hogy 
megvalósítható egy régebbi épületben.

- Egy nagyon fontos kérdés, ami felmerül 
az emberekben: még egy minimálbéres 
munkalehetőség a rászorultaknak?

- Egy nagyon normális, tisztességes mun-
kabért szeretnénk fizetni, ezért termé-
szetesen egy nagyon normális, tisztes-

séges munkát várunk el cserében. Nem 
hiszünk abban, hogy egy dolgozó mini-
málbérért kihajtja a lelket is magából, és 
normális munkát tud végezni. Nekünk 
sokkal fontosabb, hogy jó minőségű ter-
mék kerüljön ki az üzemből, minthogy 
megspóroljunk 3 forintot valakin.

- Akkor, ha jól értem: nem az a cél, hogy 
jó sok munkát kevés pénzért?

- Nem, nem! Nyílván dolgozni majd ná-
lunk is kell, de ezért megfizetjük a leen-
dő kollégákat.

- Mikor várható az indulás, a projekt 
megvalósításának kezdete?

- Nyílván a városvezetés, a testület most 
döntött arról, hogy támogatja az elkép-
zeléseinket. Kell egy minden szem-
pontból megfelelő terület, és akár 2019 
elejétől indulhat a tervezés, majd a kivi-
telezés. Nyáron már látszani fog, hogy 
valami elkezdődött. Ha a hatóság is úgy 
akarja, akkor már az évvégén beindulhat 
a termelés.

- De gondolom, a munkálatok megkez-
désével beindul a szakemberképzés is?

- Mint már említettem, nagyon komoly, 
modern üzem lesz, ahova a megfele-
lő szaktudás elengedhetetlen. Ez nem 
olyan, hogy valaki besétál az utcáról, 
és elkezd baromfit feldolgozni. Minden 
dolgozó megfelelő képzésben részesül 
majd!

- Köszönöm a beszélgetést. Sok sikert és 
mielőbbi üzemavatást kívánok!

Fülöp Attila 

Új munkahelyek – már az idén Téli kép
Hó lepi be a világot

Házat, erdőt, pusztaságot.
Fehér bundát ölt a tél
Kucsmája is hófehér.

Csend borul a téli tájra,
Nem zavarja zaj sem lárma.

Békés, nyugodt a határ
Még a szél is messze jár.

Váratlanul a berekből
Halk csengettyű hangja csendül.

Megtörve a csend varázsát,
A természet szunnyadását.
És akkor a messzeségben
Egy szán tűnik fel éppen.
Ló vontatta fürge szán,

Csengő szól a ló nyakán.
Siklik a szán, szalad a ló,
Lába nyomán porzik a hó.

Mező fehér takaróján
Nyomot hagy a ló és a szán.

Átsuhan a havas réten,
Mintha csak repülne szépen.
Mily’ hirtelen jött a képbe
Úgy tűnik a messzeségbe.

Nyomát belepi a hó,
Elhallgat a csengőszó.

A békés csend helyreáll,
Újra néma lesz a táj.

Dr. Bónis László
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Tiszavasvári Város Önkormányzata idén 
5. alkalommal rendezte meg az „Egy do-
boznyi szeretet” elnevezésű rendezvényét, 
melynek a célja az volt, hogy néhány nehe-
zebb körülmények között élő család kará-
csonyát kicsit szebbé és boldogabbá tegye. 
Ahogy meghirdetésre került az akció, sorra 
érkeztek a felajánlások az intézményektől 
és a lakosságtól egyaránt. Az előkészülete-
ket nagyban segítette, hogy a dobozok már 

szépen becsomagolva érkeztek és emellett 
még azt is feltüntették rajta, hogy hány 
éves kislánynak vagy kisfiúnak szánják. 
Az ünnepségen Szőke Zoltán polgármester 
úr köszönetét fejezte ki a Szabolcs-Szat-
már- Bereg Megyei Kormányhivatalnak, 
Román István kormánymegbízott úrnak, 
aki megyei szintű gyűjtést szervezett és 
dr. Hosszú József hivatalvezető úr segít-
ségével Tiszavasvári is részesülhetett az 

adományokból.  Kiemelt köszönet illette 
meg továbbá Tiszavasvári Polgármesteri 
Hivatal dolgozóit, Tiszavasvári Egyesített 
Óvodai Intézmény dolgozóit, a Bölcsőde 
dolgozóit, a Kornisné Központot, a Család 
és Gyermekjóléti Központ lelkes dolgozó-
it, Lévai Andrea a NOE tiszavasvári civil 
szervezet elnökét, és az NYSZC Szakgim-
náziuma és Kollégiuma munkatársát, Föl-
desné Mónikát, a Tricolore üzletet, és nem 

utolsó sorban a név nélkül adományozó jó 
lelkű magánszemélyeket. Az ajándékok 
átadása előtt Baloghné Áncsán Tamara 
mesélt a gyerekeknek, azután pedig Nagy 
Adrián adott elő néhány karácsonyi dalt 
kicsik és nagyok örömére. Bízunk benne, 
hogy mindenki jól érezte magát, és hazaér-
ve az ajándékokat kibontva célt ért az „Egy 
doboznyi szeretet”.

Több jelzés érkezett Önkormányzatunk-
hoz, hogy a Tiszavasvári gyári lakótelepen 
található 6 db szelektív hulladékgyűjtő 
konténer környezete állandó problémát je-
lent az ott lakók számára. Rendszerint tele 
vannak pakolva kommunális és veszélyes 
hulladékkal, valamint sok esetben a kon-
ténerek mellett kerülnek ezek lerakásra. 
Mindamellett, hogy ez fokozza a város-
ban a patkányok jelenlétét, akadályozza 
a környezettudatos hulladékgazdálkodást 
is. Fentiekre való tekintettel a Képviselő-
testület a 6 db konténerből álló szelektív 
hulladékgyűjtő sziget felszámolása mellett 
döntött, melynek határideje 2019. febru-

ár 28. Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, 
hogy továbbiakban a szolgáltatótól ingye-
nesen átvehető 240 liter űrtartalmú hulla-
dékgyűjtő edények használatával tudnak 
igény esetén gondoskodni a szelektív hul-
ladékgyűjtésről, melyek átvételére a tár-
sasházban lakók részére is lehetőség van, 
a közszolgáltató Nyíregyháza, Bokréta u. 
22. szám alatti telephelyén.
Városunkban már több társasház élt a szol-
gáltató által biztosított lehetőséggel, így 
reméljük, hogy ez a változás hozzásegíti 
ezt a városrészt is a környezettudatosabb 
hulladékgazdálkodáshoz.

Az elmúlt időszakban sokan keresték meg 
az önkormányzatot és a képviselő-testület 
tagjait a kóbor ebek által okozott prob-
lémák miatt. Az önkormányzat az alábbi 
cikkben szeretné tájékoztatni az olvasókat 
a fennálló helyzetről, az önkormányzat ed-
digi és a jövőben tervezett intézkedéseiről, 
illetve a felelős állattartás fontosságáról. 
Tiszavasvári közterületein a sokszor csa-
patosan feltűnő kóbor ebek veszélyt jelen-
tenek a közlekedés biztonságára, hiszen 
az ebek a közutakon, bicikli utakon, köny-
nyen balesetet okozhatnak. A gazdátlan, 
sokszor kiszámítatlanul viselkedő állatok 
akár emberre, főként idősekre, gyerme-
kekre, mozgáskorlátozottakra is támad-
hatnak. Az önkormányzat együttműködve 
helyi, illetve nem tiszavasvári székhelyű 
civil szervezetekkel, folyamatosan keresi 
a megoldást a kialakult helyzetre. A kóbor 
ebek okozta problémákkal jelenleg sok Ti-
szavasvárihoz hasonló település küzd. A ci-
vil szervezetek az állattartáshoz szükséges 
adományok biztosításával és a lakosság 
számára rendezett ismeretterjesztő előa-
dások megszervezésével tudnak segíteni. 
Az önkormányzat a szakszerű és a jogsza-
bályi előírásoknak megfelelő intézkedés 
garantálása érdekében egy ebbefogó szak-

emberrel áll szerződéses jogviszonyban, 
aki több megyében, különböző települé-
seken végez ebbefogást.  Az önkormány-
zat, annak érdekében, hogy a városban 
további ebbefogókat is foglalkoztathas-
son, folyamatosan keresi a kapcsolatot 
az ilyen tevékenységet folytató vállalko-
zásokkal. Azonban a megkeresett vállal-
kozások az önkormányzat ajánlatkéréseit 
kapacitáshiány miatt rendszeresen vissza-
utasítják.  A Tiszavasváriban ebbefogást 
végző szakember, mivel nem tartózkodik 
folyamatosan városunkban, nem tudja az 
ebeket azonnal befogni, illetve egyszerre 
csak meghatározott számban tud állatot 
elszállítani. Az önkormányzat, folyamato-
san tartja a kapcsolatot a szakemberrel, 
aki havi szinten végez befogást a városban. 
A kialakult helyzet megoldásaként sokszor 
felvetődött egy állatmenhely gondolata. 
Ugyanakkor egy menhely létrehozása és 
fenntartása több tízmilliós költséggel jár-
na, amely az önkormányzat jelenlegi költ-
ségvetésére jelentős mértékű terhet róna. 
Az állatmenhely befogadóképességének 
végessége miatt, annak kialakítása is csak 
egy bizonyos szintig jelenthetné a problé-
ma megoldását. A tényleges megoldást az 
jelenthetné, ha minden tiszavasvári állat-

tartó gondoskodna háziállata ingatlanán 
történő elzárásáról, illetve felelős döntést 
hozna háziállata ivartalanításával kapcso-
latban. Azokat a kutyákat és macskákat, 
amelyeket nem szeretnének tenyészteni, 
javasolt ivartalanítani. Tájékoztatjuk az 
ebtartókat, hogy a kedvtelésből tartott 
állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 
41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § 
(10) bekezdése szerint: a négy hónapos-
nál idősebb eb csak transzponderrel, azaz 
chippel megjelölve tartható. Az állatok 
védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény 43. (1) bekezdése értel-
mében: aki chippelési kötelezettségének 
nem tesz eleget állatvédelmi bírságot kö-
teles fizetni. Az állatvédelmi bírságot az 
állatvédelmi hatóság szabja ki. A szabály-
sértésekről, a szabálysértési eljárásról és 
a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény 93. § (1) a) pont-
ja értelmében: aki a felügyelete alatt álló 
kutyát a település belterületén felügyelet 
nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborol-
ni hagyja szabálysértést követ el. Ebben az 
esetben a közterület-felügyelő is szabhat 
ki helyszíni bírságot, illetve a Tiszavasvári 
Járási Hivatal, mint szabálysértési hatóság 
járhat el. Tiszavasvári Város Önkormányza-

ta erőn felül is igyekszik mindent megtenni 
a kialakult probléma megoldása érdeké-
ben. Munkatársaink, amennyiben lakos-
sági bejelentés érkezik kóbor eb miatt, a 
helyszínen intézkednek, gondoskodnak az 
eb befogásának és elszállíttatásának meg-
szervezéséről. Felhívjuk a lakosság figyel-
mét, hogy kutyaharapás esetén az ebet 2 
hétig megfigyelés alatt kell tartani, ezért 
kérjük, ne bántsák az állatot, saját egészsé-
gük érdeke miatt is. A befogás megszerve-
zése sokszor nehézségekbe ütközik, mert 
az ilyen állat befogását megfelelő szakké-
pesítéssel rendelkező befogó végezheti el. 
Az esetek többségében ehhez azonnali se-
gítséget az önkormányzat nem kap. Prob-
lémát jelent, hogy az állattartók sokszor 
nem működnek együtt munkatársainkkal, 
bizonyos esetekben nem ismerik el, hogy 
ők az állatok gazdái, nem vállalnak felelős-
séget a háziállataikért. Tiszavasvári Város 
Önkormányzata arra kéri a város lakossá-
gát, hogy felelős gazdaként eljárva, az ön-
kormányzattal és az illetékes hatóságokkal 
együttműködve, gondoskodjanak háziálla-
tuk biztonságos, mások testi épségét nem 
veszélyeztető tartásáról.

2018. júliusában indult EFOP-1.2.11-16-
2017 kódszámú ,,Esély és otthon – Mind-
kettő lehetséges! Komplex beavatkozások 
megvalósítása a fiatalok elvándorlásának 
csökkentése érdekében Tiszavasváriban” 
című önkormányzati pályázatunk. A pá-

lyázatnak köszönhetően 7db önkormány-
zati lakás kerül felújításra, mely lakások 
díjmentes bérbe adása pályázati úton lesz 
elérhető, illetve különböző ösztönző támo-
gatások, fórumok, tréningek szolgálnak 
majd a fiatalok helyben maradásra való 
ösztönzésére.  A tréningek minden 18 és 35 
év közötti lakos számára elérhetőek lesz-
nek, melyek célja a munkával kapcsolatos 
kompetenciák és képességek fejlesztése. A 
pár napos tréningek segítséget nyújtanak 
mindazok számára, akik 
- nem tudják, hogyan kezdjenek neki egy 
önéletrajznak vagy motivációs levélnek
- ismerni szeretnék az általános munkajogi 
szabályokat

- könnyebben szeretnének állást találni 
vagy esetleg a jelenlegi állásukat megtar-
tani
- fejleszteni szeretnék a problémamegoldó 
képességeiket
- pályaválasztás előtt állnak és szeretnék 
feltárni képességeiket
- vállalkozást szeretnének indítani
- környezetüket érintő saját elképzelései-
ket, ötleteiket meg szeretnék valósítani. 
A tréningek többsége két alkalommal lesz 
elindítva, mely alkalmakra korlátozott 
számban lehet jelentkezni. Választani az 
alábbi tréningek közül lehet, melyből az 
első három terveink szerint már 2019 janu-

árjában vagy februárjában elindul: 

1. Álláskeresési technikák átadása tréning
2. Munkaerő-piaci kulcsképességeket és 
kompetenciákat fejlesztő tréning
3. Pályatanácsadás 
4. Vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás
5. Állampolgári és közösségi kompetenci-
ák fejlesztése tréning 

Amennyiben kedvet kaptál a fenti trénin-
gek egyikéhez, részvételi szándékodat je-
lezd a palyazat@tiszavasvari.hu e-mail 
címen.

E g y  d o b o z n y i  s z e r e t e t

Megszűnik a szelektív hulladék-
gyűjtő sziget a gyári lakótelepen

Tájékoztatás kóbor ebekről

Esély és  otthon
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EFOP-1.2.11-16-2017-00009 azonosító-
számú pályázattal kapcsolatos közbe-
szerzési eljárás eredményéről 

Fenti azonosító számú pályázattal kapcso-
latos döntés az „Esély Otthon” pályázatunk 
infrastrukturális része, azaz a 7 önkor-
mányzati lakás felújításával kapcsolatos 
közbeszereztetési eljárás eredményéről 
szóló döntést foglalja magában. A pályázat 
keretében a jövő év elején rendeleti szinten 
kerülnek meghatározásra a tiszavasváriban 
jellemző hiányszakmák, mely szakmák 
képviselőiből kerülhetnek ki sikeres pá-
lyáztatást követően azok a szerencsések 
aki ingyen használhatják meghatározott 
ideig ezeket a lakásokat, ezen kívül ösz-
tönzési támogatás is kidolgozásra kerül. 
Az önkormányzati rendeletben kerül majd 
elfogadásra az ösztönzési rendszer és a lak-
hatási támogatás feltételrendszere, részlet-
szabályai.

A mostani döntés értelmében a közbeszer-
zés nyertese a Csatipart Kft, aki elkezdheti 
a felújítási munkálatokat, amelyek elvég-
zését követően majd a szerencsés pályázók 
birtokba vehetik a megszépült ingatlano-
kat. A pályázat a megbízható munkaerő 
helyben tartását, a szakemberek támogatá-
sát szolgálja.

Előterjesztés a Tiszavasvári Város új 
településrendezési eszközeinek elkészí-
tésére kötött tervezési szerződés módo-
sításáról

A 2004-ben jóváhagyott Tiszavasvári tele-
pülésrendezési terv felülvizsgálatáról, ak-
tualizálásáról haladéktalanul gondoskodni 
kell. Egyrészt, mert a 10 évenkénti felül-
vizsgálat 2014-ben lejárt, másrészt, mert 
a Megyei Terv átvezetése is szükséges. 
Az önkormányzati rendelettel elfogadott 
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási 
Terv aktualizálásra ütemtervet készíttet-
tünk, valamint döntött a testület a helyi 
építési szabályzat (HÉSZ) módosítása 
idejére kötelező megbízott főépítész al-
kalmazása tekintetében. Az árajánlatokat 
a polgármester bekéri, és a legkedvezőbb 
árajánlatot benyújtó főépítésszel a testület 
által már elfogadott szerződést megköti. 
2014-ben, valamint 2015-ben történtek 
ebben a témában intézkedések, tekint-
ve azonban, hogy a felülvizsgálat végső 
határideje 2019. december 31. napja, és 
egy ilyen aktualizálás fél évnél több időt 
is igénybe vehet, soron kívül vált szüksé-
gessé intézkedni. A felülvizsgálat költségei 
évek óta betervezésre kerülnek, a HÉSZ 
aktualizálására azonban mindeddig nem 
került sor. A településrendezési eszközök 
készítése nem kötelező, de Tiszavasvári 
tekintetében elengedhetetlen, hiszen e 
nélkül a földhivatali területhasználat 
alapján lehet csak épületeket elhelyezni. 
Így ha például valamelyik terület ingatlan-
nyilvántartás adatai szerint szántó, míg a 
HÉSZ szerint ipari övezet, marad a szán-
tó, amennyiben nem került aktualizálásra 
a HÉSZ. Azaz a beruházások, fejlesztések 
megvalósításának akadálya lehet a felül-
vizsgálat elmaradása. Ennek az előterjesz-
tésnek az elfogadásával augusztus körül 
elfogadható az új HÉSZ, melynek alapján 
már tervezhetőek a beruházások. 2019. 
januárban már lakossági fórumot illetve 
vállalkozói fórumot is szeretnénk tartani 
annak érdekében, hogy minden módosítási 

igénnyel tisztában legyünk.

Előterjesztés a Fogyasztóvédők Magyar-
országi Egyesületének helyiséghasznála-
tára vonatkozó kérelméről

A Fogyasztóvédők Magyarországi Egye-
sülete helységhasználati kérelemmel for-
dult az önkormányzathoz, mivel a jövőben 
pénzügyi fogyasztóvédelmi tevékenységet 
szeretne Tiszavasváriban megvalósítani. 
Tiszavasvári esetében azt a célt tűzték ki, 
hogy a Nyíregyházi Tanácsadó Iroda szak-
emberei 2-3 havi rendszerességgel kihe-
lyezett tanácsadást (igény szerint pénzügyi 
tudatossággal kapcsolatos tájékoztató előa-
dást) tartanának munkanapokon, 6 órás 
időtartamban. Az Egyesület tájékoztatása 
szerint egy országos hálózatról van szó, 
akik a lakosság pénzügyi fogyasztóvédel-
mi kérdései, panaszai estén pártatlan szak-
értő segítséget nyújtanak, bármiféle fizetős 
szolgáltatás, vagy értékesítési tevékenység 
nélkül. Szolgáltatásuk által a helyi lakos-
ság számára elérhetővé válnának, és banki, 
biztosítási panaszügy, fizetési nehézség, 
méltányossági kérelem, szerződéskötés 
előtti tájékozódás esetén igénybe tudnák 
venni szakértelmüket.  

Előterjesztés integrált férőhely kiváltási 
terv elfogadásáról
A Kormány 1023/2017. (I.24.) Korm. ha-
tározatával elfogadta a fogyatékossággal 
élő személyek számára ápolást- gondo-
zást nyújtó szociális intézményi férőhe-
lyek kiváltásáról szóló 2017-2036. évekre 
vonatkozó hosszú távú koncepcióját. A 
stratégia lényege a nagy létszámú intézmé-
nyi ellátási forma kiváltásának, és magas 
minőségű, hozzáférhető közösségi alapú 
ellátási formák kialakításának megvalósí-
tása. A jövőben 50 férőhely feletti intéz-
mények ezen ellátás vonatkozásában nem 
működhetnek intézményi formában, 50 
férőhelyig azonban biztosítható intézmé-
nyi keretben az ellátás. Fentiek miatt 2018. 
december 31. napjáig férőhely kiváltási 
tervet kell elfogadnia az önkormányzatnak, 
mint fenntartónak, amely tartalmazza az 
adott önkormányzat álláspontját, hogyan 
kívánja megvalósítani a fenti stratégiának 
való megfelelést. A férőhelykiváltás segí-
tésére pályázatok jelennek meg és fognak 
megjelenni. Valószínűsíthetően a teljes 
férőhelykiváltás mellett lesz lehetőség a 
részleges férőhelykiváltásra is. A testület 
2018. áprilisi döntésében a részleges fé-
rőhelykiváltás mellett határozott, amikor 
döntésében azt javasolta, hogy az Kornisné 
Központ intézményvezetője, az intézmény 
férőhely kiváltási tervét úgy készítse elő, 
hogy a fenntartó – hosszú távú megvaló-
sítással - 2036-ig 50 főre csökkenti a fo-
gyatékkal élő személyek bentlakásos el-
látása engedélyezett létszámát, megtartva 
ezzel a jelenlegi telephelyet, megvizsgálva 
a további 44 fő esetében az idős ellátásba 
történő átminősítés-, valamint a támogatott 
lakhatásba történő részleges férőhelyki-
váltás lehetőségét. Fentiek érdekében már 
történtek intézkedések. Az ellátottak álla-
potának felülvizsgálatát végző bizottság 
véleménye alapján 25 fő idősotthoni ellá-
tásba kerül, így a fogyatékos személyek 
bentlakásos otthona jelenlegi 94 főre en-
gedélyezett létszáma 69 főre csökkenthető. 
Az engedélyezési eljárás folyamatban van. 
Amennyiben a jövőben az intézmény 50 
fővel tovább működik a fennmaradó 19 fő 

A téli rezsicsökkentés keretében 611 ház-
tartás jelentette be támogatási igényét.

A beadott igénylések feldolgozása meg-
történt. Tiszavasvári Város Önkormány-
zata „a téli rezsicsökkentés végrehajtását 
követően szükségessé váló további in-
tézkedésekről” szóló 1364/2018. (VII. 
27.) Korm. határozat végrehajtásához 
kiadott eljárásrend 7. pontjának megfe-
lelően a benyújtott igényekről - az ebr42 
önkormányzati információs rendszerben - 
2018. október 16-án adott tájékoztatást 
a Belügyminisztérium részére. A kifize-
tések még nem történtek meg az igény-
lők felé. 

A fentebb hivatkozott eljárásrend 11. pont-
ja értelmében a Belügyminisztérium az 
érintett önkormányzatok által elvégzett 
igényfelmérés eredményéről 2018. ok-
tóber 31-ig tájékoztatja a Kormányt, a 
szükséges források önkormányzatonkénti 
összegéről ezzel egyidejűleg születik 
kormánydöntés. A támogatás 

felhasználásának részletszabályait az 
érintett önkormányzat részére kiadott 
támogatói okirat fogja szabályozni.

Az erről szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. 
határozat 2018. november 27. napján 
lépett hatályba, amely szerint a telepü-
lési önkormányzatnak ki kell alakítania a 
költségvetési támogatás elosztásának mód-
ját és feltételeit a helyi viszonyok figye-
lembevételével. Ezt követően az érintett 
önkormányzatok – szükség szerint köz-
beszerzési eljárás lefolytatását követően 
– kiválasztják azokat a vállalkozásokat, 
ahol az igényelt fűtőanyag a meghatáro-
zott határidőn belül átvehető. Az önkor-
mányzatoknak szerződést kell kötniük 
a tüzelőanyagot természetben biztosító 
gazdálkodó szervezettel, szervezetekkel, 
amelyben rögzítésre kerül, hogy az érin-
tett háztartásoknak legkésőbb 2019. de-
cember 15-éig biztosítja a tüzelőanyag 
átvételének lehetőségét. 

PMH

A 2018. december 20. napján kihirdetett 
207. számú Magyar Közlönyben szerepel 
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény módosítása, mely alapján 2018. 
december 21. napjával hatályba lépett az 
alábbi rendelkezés az illegális kutak beje-
lentésével kapcsolatosan a bírságmentes-
ség időtartamáról. 

„(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság 
megfizetése alól az a létesítő vagy üzemel-
tető, aki az egyes belügyi tárgyú és más 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 

2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: 
Vgtv.mód2.) hatálybalépését megelőzően 
engedély nélkül vagy engedélytől eltérően 
létesített vagy üzemeltet felszín alatti víz-
kivételt biztosító vízilétesítményt, ha a víz-
jogi fennmaradási engedélyezési eljárást 
2020. december 31-ig kérelmezi.”

A fentiekben foglaltak alapján a víz-
ügyi fennmaradási engedély megkérése 
fúrott és ásott kutak esetében is bírság-
mentesen megkérhető 2020. december 
31. napjáig.

TÁJÉKOZTATÁS

Meghosszabbították a kutak 
engedélyezési monotóriumát

A 2018. december 13-i testületi ülés 
fontosabb döntései

tekintetében kell mindenképpen gondos-
kodni ezen ellátottak közösségi alapú, azaz 
támogatott lakhatásba történő gondozásá-
ról. A pályázati kiírásban foglaltak alap-
ján, valamint egy komplex felülvizsgálat 
eredménye alapján dönthető majd el vég-

legesen milyen létszámmal hozható létre a 
támogatott lakhatás. A stratégia bármikor 
módosítható, a végleges döntést a pályáza-
ti kiírások ismeretében hozza meg majd a 
testület a téma alapos megvizsgálását kö-
vetően.

Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatban az alábbi tájé-
koztatást adom: 
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kihűlés veszélye miatt egészségügyi ellá-
tásba került személyek szociális szolgál-
tatásának megszervezéséhez, a további 
esetek megelőzése céljából

A betegészlelő rendszer kialakításának 
célja, hogy azoknál a betegeknél, ahol az 
egészségi állapot romlásában szerepet 
játszott kihűlés, olyan jelzési kötele-
zettség kerüljön kialakításra, ami ga-
rantálja, hogy az egészségügyi ellátás 
utánaz egyén a szociális ellátórendszer 
látókörébe kerüljön. Ezzel a jelzéssel el-
érhető, hogy az egészségügyi ellátás utá-
na szociális terület szükség szerint meg-
szervezhesse a megfelelő segítséget az 
érintettek számára, és elkerülhetők/meg-
előzhetők legyenek a hasonló élethelyze-
tek kialakulása.

Teendők / Lépések

1. Az első észlelőnek – mentőszolgálat 
munkatársa, háziorvos, ügyeletes 
orvos, sürgősségi betegellátást végző –a 
beteg testhőmérsékletétől függetlenül 
kötelezően fel kell tüntetnie a 
hypotermia (kihűlés) T68H0 kódját 
az egészségügyi dokumentációban, 
amennyiben a környezeti tényezőkből 
egyértelműen feltételezhető a kihűlés 
szerepe is. Az alábbi környezeti tényezők 
figyelembe vétele elengedhetetlen, 
ezekre fontos odafigyelni:ha a beteg 

egészségügyi ellátását megelőzően 
fűtetlen lakásban volt,

- ha a beteg lakásában egyértelmű jelek 
mutatják, hogy lakásának fűtésével prob-
léma van (nincs tüzelőanyag vagy a beteg 
általános állapota, krónikus betegségei 
felvetik annak lehetőségét, hogy megfe-
lelő mennyiségű tüzelőanyag mellett sem 
képes a fűtést megoldani és ebben rend-
szeres segítsége sincs),

- ha a beteg egészségügyi ellátását megelő-
zően közterületen, vagy nem lakás céljára 
szolgáló helyiségben, alacsony hőmér-
sékleten tartózkodott huzamosabb ideig.
Ezzel a jelzéssel elérhető, hogy az egész-
ségügyi ellátást követően a szociális terü-
let is jelzést kapjon, ami alapján megszer-
vezheti a megfelelő segítséget.

2. Amennyiben a beteg további ellátásra 
nem szorul, az első észlelő kötelessége 
a területileg illetékes család és gyer-
mekjóléti központ (Kornisné Központ 
Család és Gyermekjóléti Központ 
készenléti szolgálati telefonszáma: 06-
30-4656-433) értesítése.

A telefonszám minden nap 24 órában 
hívható.

3. Kórházi ellátás esetén a beteget elsőként 
ellátó osztálynak kötelessége a T68H0 
kódot rögzíteni minden olyan esetben 
is, ahol az első ellátó azt nem tette meg, 
vagy nem OMSZ szállította a beteget az 

intézménybe és felmerül kihűlés lehető-
sége. 

4. Az egészségügyi rendszeren belüli áthe-
lyezés (OMSZ – SBO - egyéb fekvőbe-
teg ellátó osztály) esetén az átadónak és 
az átvevőnek egyaránt meg kell győződ-
nie arról, hogy a dokumentáció továbbra 
is tartalmazza az eredeti, kihűlésre vo-
natkozó kódot. A hypotermia (kihűlés) 
T68H0 kódnak végig meg kell maradnia 
a beteg egészségügyi dokumentációjá-
ban.

5. Amennyiben a beteg dokumentációjá-
ban szerepel a T68H0 kód, annak érde-
kében, hogya beteg esetében ne fordul-
hasson elő ismételten kihűlésés a beteg 
esetlegesen szükséges szociális ellátását, 
támogatását meg lehessen szervezni:

- 24 órán belüli sürgősségi ellátás eseté-
bena beteg felvételét követően azonnal, 
vagy 

- fekvőbeteg ellátás esetén a kórházi elbo-
csátást 3 nappal megelőzően
a kórház által kijelölt szociális munkás, 
vagy annak hiányában a szervezeti 
egység által kijelölt munkatársértesíti a 
területileg illetékes család és gyermek-
jóléti központot (Kornisné Központ 
Család és Gyermekjóléti Központ 

készenléti szolgálati telefonszáma: 
06-30-4656-433)

6. A kihules@emmi.gov.hu e-mail címre 
minden hónap 5-ig az előző havi adatok-
ról a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal 
elektronikusan kell jelentést küldeni az 
alábbiak szerint:

- az első észlelőnek, amennyiben a beteg-
nél nem történt további egészségügyi 
ellátás,

- a sürgősségi ellátást végzőnek, ameny-
nyiben 24 órán belüli sürgősségi ellátás 
történt,

- a kórháznak, amennyiben fekvőbeteg el-
látás történt.

7. A jelzéstfogadó család és gyermekjóléti 
központ feladata:

- hajléktalan személy esetébenértesíteni az 
illetékes regionális diszpécserszolgálatot, 
az átmeneti ellátás biztosítása érdekében,

- lakcímmel rendelkező személy esetében 
a jelzés alapján intézkedni a szükséges 
szociális segítségnyújtás (támogatás és 
személyes gondoskodást nyújtó szolgál-
tatás) megszervezése érdekében a meg-
felelő, illetékes szociális szolgáltatóval, 
intézménnyel közösen (falugondnok, 
tanyagondnok, házi segítségnyújtást 
végző szervezet, család és gyermekjóléti 
szolgálat, bentlakásos ellátást nyújtó in-
tézmény).

Nácsáné Dr. Kalán Eszter 
Kornisné Központ intézményvezető

Kegyes volt hozzánk az ősz, de nem marad-
hatott otthonunk, a Kornisné Központ falai 
közözött, mert ajtónkon már a tél kopog-
tatott, és zsákjában magával hozta összes 
ünnepét. Igyekeztünk intézményünk min-
den zugát ünneplőbe öltöztetni fogadására, 
talán sikerült is. Segítettünk a Mikulásnak 
csomagokat készíteni, sütöttünk mézeska-
lácsot, tanultunk verseket, énekeket. Meg-
próbáltuk szerény ajándékcsomaggal meg-
köszönni azon lakóink segítségét, akik az 
év minden napján segítenek abban, hogy az 
itt folyó munka zavartalan lehessen. Nem 
feledkeztünk meg az Irodalmi Kör tagjairól 
sem, akik 2018-ban is gondoskodtak lakó-
társaik szórakoztatásáról. Nagy szeretettel 
hívtuk és vártuk lakóink hozzátartozóit 
közös adventi ünnepségünkre. Próbáltuk 
színessé, változatossá tenni a decemberi 
napokat, de az ünnepeket mi is és lakóink 
is „ajándékba” kaptuk. Köszönetünket, 
és hálánkat szeretnénk kifejezni azoknak, 
akik önzetlenül, idejüket és tehetségü-
ket ajándékozták otthonunk lakóinak és 
dolgozóinak. Köszönjük a Mikulásnak/
Kecskés János/, hogy egy fárasztó műszak 
végén, minden gondozottat személyesen 
keresett fel szobájában, és néhány biztató 
szó kíséretében adta át csomagjainkat. 
Hálásak vagyunk a Hankó László Zeneis-

kola diákjainak és pedagógusainak, hogy 
immár második éve teszik feledhetetlenné 
az adventi várakozásunkat. Nagy Alexa és 
Nagy Adrián tudhatja otthonunkban magá-
énak a legtöbb nagymamát és nagypapát, 
hiszen lakóink oly nagy szeretettel várják 
őket, mint saját unokáikat. Mint azt meg-
szokhattuk, most is gyönyörű karácsonyi 
dalokat hallhattunk Tőlük. Köszönjük a 
varázslatos délutánt. Szvoren Attila re-
formátus lelkész és Hülvely Zoltán görög 
katolikus parókus egész évben látogatják 
lakóinkat, de kiemelt figyelemmel fordul-
tak feléjük az adventi napokban. Hálásak 
vagyunk áldozatos munkájukért! Végül, de 
nem utolsósorban, hálásak vagyunk intéz-
ményünk minden lakójának, akik életükkel 
példát mutatnak, tanítanak. Azok az idős 
emberek, akik nem régen még otthonukban 
saját háztartást vezettek, sütöttek, főztek, 
ajándékról, tiszta lakásról gondoskodtak 
kis családjukban, jelenleg egy nagycsa-
lád tagjaként, sok mindent maguk mögött 
hagyva élik mindennapjaikat. És bár sok-
szor azt érzik, hogy „üres kézzel”várják a 
karácsonyt, de mi tudjuk, szívük minden 
szeretete azoké, akiktől megkapják az ün-
nepeket. Békés, Boldog Új Évet Kívánunk 
Mindenkinek!

 Mentálhigiénés csoport

Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka, 
mint a Kornisné Liptay Elza 
Szociális és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezetője, a Kornisné 
Központ, 4440 Tiszavasvári Vasvári 
Pál u. 87. szám alatti, idős és 
fogyatékos bentlakásos intézményének 
portaszolgálatával kapcsolatosan a 
következő felhívással élek:
Portaszolgálat ellátási ideje: 2019. 
március 01. – 2020. február 28.
Portaszolgálat általános feladatai:
- vagyonvédelmi szerződés 

keretében, őrzés, illetőleg 
recepciós tevékenység végzése

- jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtási rendszer 
kezelése, ill. hordozható 

adó-vevő rádió használata, 
valamint riasztást követően a 
megbízott azonnali értesítése

A portaszolgálat részletes tevékenység 
ellátási feladatát a szerződés fogja 
tartalmazni.
A felhívással kapcsolatosan érdeklődni 
lehet: Nácsáné Dr. Kalán Eszter 
Hajnalka intézményvezetőnél a 06-30-
677-2118 telefonszámon, valamint a  
szeszk@gmail.com e-mail címen. 
A részletes szerződés tervezet 
megtekinthető a Kornisné Központ 
titkárságán a 4440 Tiszavasvári 
Vasvári Pál u. 87. szám alatt, valamint 
kérhető a titkarsagtiszek@gmail.com 
e-mail címen. Ajánlatok beérkezési 
ideje postai úton: 2019. február 05. 
napjáig

E l j á r á s r e n d

FELHÍVÁS - Portaszolgálat 
ellátására

„ K E L L  A Z  Ü N N E P ”
„De az ünnepeket nem lehet „kitalálni, az ünnepeket csak 

kapni lehet”
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A Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum megtartotta a 2018 évi záró ren-
dezvényét december 11.-én. A megbeszé-
lés protokolláris része tartalmazta a 2018 
évben végzett munkáink összegzését, de 
rendhagyó módon finom étellel és süte-
ménnyel próbálta megköszönni a KEF ta-
goknak azt a sokszor áldozatos, fáradtsá-
gos, minden alkalommal önkéntesen vállalt 
tevékenységét, amit 2018 évben is minden 
együttműködő szervezet hozzátett a gyer-
mekeink drogtól és kábítószertől történő 
megóvása érdekében megvalósított progra-

mok sikere érdekében. A teljesség igényét 
mellőzve, mert a lista hosszú lenne, 2018.-
ban „Az élet labirintusa” kiállításunk ismét 
több városban és természetesen Tiszavas-
váriban is kiállításra került.  Ismét volt 
„Éjszakai akadályverseny”, volt „Sporttal 
a drog ellen!” elnevezésű rendezvényünk, 
melyekkel több száz fiatalt mozgattunk 
meg, és igyekeztünk tudatosítani 
bennük az egészséges életmódot. A már 
hagyományként működő rendezvények 
mellett azért próbáltuk a fantáziánk által 
folyamatosan bővített programsorozatot, 

új és izgalmas rendezvényekkel bővíteni. 
Ilyen volt a „Retro utcabál” a Találkozá-
sok Háza belső udvarán, ahol a szórako-
zás mellett finom ételekkel vártuk a betérő 
szórakozni vágyó fiatalokat. Előadásokat 
szerveztünk az érintett szakemberek isme-
reteinek bővítése céljából és a hatékonyabb 
működés érdekében mi is részt vettünk 
Drogügyi konferenciákon, előadásokon. 
2019.-ben ismét szeretnénk minden lehe-
tőséget megragadni, hogy tegyünk a drog 
és kábítószer használat megelőzésért, a 
megfelelő csatornákon az érintettek infor-

málásáért. Szerencsések vagyunk, hogy 
olyan lelkes, aktív KEF tagok, tagintézmé-
nyek csatlakoztak a közös munkához, akik 
szívügyüknek érzik a gyermekek, fiatalok 
sorsát. Köszönjük egész éves munkájukat 
és bízunk benne, hogy a továbbiakban is 
ilyen lelkesedéssel, aktivitással dolgozha-
tunk együtt. Kívánunk mindenkinek békés, 
boldog Karácsonyi Ünnepeket és boldog 
Új Évet! 

Takács Éva 
Tiszavasvári KEF

A Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör 2018. 
december 15-én óriási érdeklődés köze-
pette tartotta meg az őszi Olimpiai talál-
kozót. A Baráti Kör elnöke Gazdag József 
gyakorlatilag már két hónappal előtte be-
jelentette a találkozót. Jó kapcsolati körét 
felhasználva, ígéretet kapott arra, hogy 
vidéken elsőként Tiszavasváriban mutat-
kozhatnak be a győztes téli olimpia arany-
érmesei. Az első ilyen jellegű megbeszélés 
június 9-én hangzott el, ahol a Magyar 
Olimpiai Akadémia 70.sz. Vándorgyűlését 
tartottuk. Jelen volt a Magyarország legfi-
atalabb magyar férfi olimpiai bajnoka Liu 
Shaoang Ádó is, aki 19 évesen akasztha-
tott aranyérmet nyakába. A Vándorgyűlés 
nagyszerű pillanatát az a csodás kettős 
jelentette, aki a Város dísztermébe kart 
karba öltve érkezett. Ádó, aki március 13-
án 20. életévébe lépett, vezette be karján 
az ötszörös győztes, 97 éves Keleti 
Ágnes, tornászt! Meghitt, szívszorító 
pillanatokban a jelenlévők tapsvihar 
közepette, felállva ünnepeltek. Orendi 
Mihály, a MOB téli sportokért fele-
lős alelnökét körbeálltuk, szeretettel 
gratuláltunk. Elhangzott egy ígéret, 
amit aztán Holub Katalinnal a Presti-
ge management igazgatójával, mint a 
fiúk menedzserével többszöri egyez-
tetés követett. Végre megérkeztek az 
olimpiai bajnokok! Telt házas ünneplés 
volt. Jelen voltak a város vezetői Sző-
ke Zoltán polgármester vezetésével, 
Dr.Vinnai Győző, a térség országy-
gyűlési képviselője, vendégként pedig 
Tompa Andor, a Sportlétesítmények 
Magyarországi Szövetségének elnöke, 
Dr. Vajda Ildikó a NYE Testnevelési 
és Sporttudományi Tanszék igazgató-
ja, Németh Szabolcs a NYE oktatója. 

A rossz időjárás, s egyéb technikai malőr 
miatt Császári Attila, kétszeres világbaj-
noki ezüstérmes öttusázó, a Sportmúzeum 
egyik mecénása nem tudott eljönni. /Bizo-
nyítván ezúttal is, hogy Fair Play díj kitün-
tetettjeként arra rászorulót helyezett maga 
elé!/ Vékássy Bálint MOB főtitkár ezúttal 
is videó üzenetet küldött, meleg szeretettel 
gratulált a tiszavasváriaknak!  Gazdag Jó-
zsef elnök következett, beszámolóját újra 
kedvenc idézetével zárta.  Hemingway: „A 
sport megtanít becsületesen győzni, vagy 
emelt fővel veszíteni. A sport tehát min-
denre megtanít!” Városunk elszármazott 
szülöttét Redela Józsefet, In memoriam 
Joe Redela címmel  Benyusz Marcell törté-
nész, a Baráti Kör alelnöke mutatta be. Re-
dela Józsefet mindenki csak Kajak király-
ként tartja számon. Felvettük a kapcsolatot 
Amerikában, s idehaza élő rokonaival. Ta-
vaszi Olimpiai napunk hőse Ő lesz. Relik-

viái, melyeket felesége és fia a városnak 
adományozott, hamarosan megérkeznek. 
Nagy-nagy szeretettel várjuk az elvándo-
rolt bajnok hagyatékát. Az est fénypontja 
volt a három olimpiai bajnok bevonulása. 
Knoch Viktor igazoltan maradt távol, de 
Burján Csaba /1994/, Liu Shaolin Sándor 
/1995/ és Liu Shaoang Ádó (1998) megér-
keztek! Óriási tapsvihar közepette, termé-
szetes egyszerűséggel vonultak be. Orendi 
úr a téli olimpia magyar sikerét, Magyaror-
szág rövid pályás gyorskorcsolya éremtáb-
lázatának előkelő 6. helyezését - melyben 
olyan nagyhatalmat előztünk meg, mint az 
Amerikai Egyesült Államok, vagy Orosz-
ország - hangjában nem titkolt büszkeség-
gel sorolta fel. Nem hallgatta el a 40 év 
kitartó, következetes munkavégzését sem, 
az eredményekkel együtt gyarapodó támo-
gatásokat, de a sporthoz nélkülözhetetlen 
folyamatosan növekvő segítő szakmai stáb 

jelenlétét se. A koronát a négy tehetséges 
fiatalember tette fel, akiknek tehetsége, 
alázata, kitartása nélkül mindez lenyűgöző 
siker nem jöhetett volna létre. Oláh Bence, 
a tartalékos is óriási tapsot kapott, hiszen 
ő is mindig, mindenütt ott volt, egyetlen 
edzést sem hagyva ki. A sorok írójának 
mégis a győzelmet bemutató kisfilm be-
mutatása volt a legkedvesebb, amikor a 
Liu testvérek édesanyja, Szabina „repült 
be” a palánkra a hősöket átölelve. A ti-
szavasvári közönség átérezte az Édesanya 
örömét, büszkeségét, nyílt színi tapssal 
üdvözölték. Tudjuk, nemcsak a szakmai 
stáb, de a család is nagyon fontos alakító 
tényező a sportolók sikereiben. A Találko-
zások Háza színpadán a fiatal bajnokok, a 
győzelmi hangulatot újra átélve, Szombati 

Gábor és a közönség kérdéseinek ke-
reszttüzében is energikusan, szellemes 
és humoros válaszokkal állták meg a 
helyüket. Nem volt tabutéma, minden 
kérdésre szenvedélyes, sokszor mo-
solyt fakasztó válaszok érkeztek. A kö-
zönség soraiból egy önként jelentkező 
kisfiút is fogadtak a színpadon, nyaká-
ba akasztva az egyik olimpiai arany-
érmet. A napot a rendkívül tehetséges 
Wehowszky lányok bemutatója, akro-
batikus látvány show-ja színesítette. A 
nagy sikerű Olimpiai nap a megszokott 
díszvacsorával ért véget, amit ezúttal is 
- az elmaradhatatlan túrós lepénnyel a 
végén - Rizsa prezentált.

Kovácsné Nagy Julianna

BÉKÉS, BOLDOG, HORGÁSZÉLMÉNYEKBEN GAZ-
DAG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN MINDEN HORGÁSZ-
NAK ÉS CSALÁDJÁNAK AZ ALKALOIDA LOMBIK 

HORGÁSZ EGYESÜLET

Tisztelt Tagtársak!

Egyesületünk 2019 február 23-án 8:30 kezdéssel tartja éves rendes közgyűlését a Vá-
rosháza házasságkötő termében.

A szokásos beszámolókon túl a Kacsás tó üzemeltetésének változtatása is téma lesz! 

A meghívó a Hírmondó következő számában fog megjelenni a részletes napirendi pon-
tokkal.

HORGÁSZSULI SZAKKÖR ÚJ IDŐPONTBAN!

Januártól szerdai napokon kerül megtartásra a szakkör a Kabay iskolában. Első idei fog-
lalkozás január 23-án 16 órától. Februártól havi 2 alkalommal.

Az Alkaloida Lombik Horgász Egyesület Elnöksége

K ö s z ö n j ü k  a z  e g y ü t t m ű k ö d é s t !
KEF-es évértékelő

„Repülök a napba, és lerántom a csillagokat!”
Olimpia i Nap Tiszavasváriban
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A Váci Mihály gimnázium 1963 óta 
várja az érettségizni vágyó diákokat. 
Kiemelt feladatának tekinti az idegen 
nyelvek oktatását, mert a felsőfokú 
továbbtanuláshoz kötelező és a 
hazai és külföldi munkavégzéshez 
is elengedhetetlen. A nyelvvizsga 
bizonyítvány megszerzésére a 
gimnáziumban legnagyobb lehetősége 
a tanulóknak a nyelvi előkészítő és az 
emelt nyelvi óraszámú osztályokban van. 
2008-tól nyelvvizsgahely is az iskola, 
helyben tehetik le a tanulók a vizsgákat.Az 
iskolánkra jellemző a családias hangulat, 
szinte minden tanuló ismeri egymást, 
a tanár-diák kapcsolat közvetlen. Az 
utolsó két évben a magyar, történelem és 
matematika tárgyakat csoportbontásban 
tanítjuk és ekkor választanak a tanulók 
érettségi felkészítő órákat is, ekkor a 
tanítási órák 80%-a kiscsoportos oktatásban 
történik. Az országban a gimnáziumok alig 
különböznek egymástól, a tantárgyak 
megegyeznek, az órák 90%-a ugyanaz. 
A végén minden tanuló ugyanazt az 
érettségi vizsgát teszi le. A diákoknak 
napi 7 órájuk lesz a gimnáziumban. 
Ezután tudnak pihenni, kikapcsolódni, 
enni, inni, aludni és tanulni a következő 
napra. Ehhez nagyon jó időbeosztás 
szükséges. Egy helyi iskola választásával 
lehet a gyerekünk élete a legnyugodtabb, 
stressztől és időhiánytól mentes. Nem 
helyi iskola választásával megváltozik a 
család és a gyermek élete: kevesebb időt 
tölt otthon, elszakad a családtól, kikerül 
a szülői gondoskodás és felügyelet alól, 
új közösségbe kerül, a szabadidejét 
számunkra ismeretlenekkel tölti. Tudni 
kell, képes-e az önálló életre, feltalálja-e 
magát egy új környezetben, megvan-e 
a szorgalma és az akaratereje, képes-e 
önállóan tanulni. Ha kollégiumba kerül, 

bírja-e a kollégiumi életet? Bejáróként 
az utazással eltöltött időt hogyan 
lehet kompenzálni? Egy helyi iskola 
választásával ezek a kérdések fel sem 
merülnek. 
Megkérdeztük néhány volt diákunkat, 
érezték-e felsőfokú továbbtanulási 
szándékuk megvalósítása vagy 
munkaerőpiaci elhelyezkedésük során 
hátrányát annak, hogy egykor vácis diákok 
voltak. 
2006-ban egy országos kémia versenyen 
első helyen végeztem. Gyakorlatilag 
bármelyik középiskolába felvettek volna, 
de én mégis a Váci Mihály Gimnáziumot 
választottam. Hogy miért? A nyelvtanulási 
lehetőségek, a barátok és a családias 
légkör miatt. Utólag kiderült, jó döntést 
hoztam. Sikeresen felvettek a Debreceni 
Egyetemre, azóta pedig gyógyszerészként 
dolgozom. A felvételizőknek üzenem, 
hogy Tiszavasváriban is van lehetőség 

nyelveket tanulni és nyelvvizsgát szerezni: 
a Váci Mihály Gimnáziumban.

Dr. Ráduly Zsolt

Értékes, érdemes és felemelő volt a 
Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium 
padsorai között tanulni és az ott kapott 
tudással a nagybetűs életbe kikerülni. 
Gimnazista tanulmányaimat követően 
kizárólag előnyeit élveztem annak, 
hogy a vasvári gimnázium falai között 
tanulhattam és ez igaz számos gimnazista 
évfolyamtársamra is, hiszen rengetegen 
álltuk meg a helyünket az ország különböző 
egyetemein. Jómagam két és féléve egy 
fővárosi ügyvédi irodában dolgozom 
vezető-ügyvédjelöltként, és ennek kapcsán 
elmondhatom, hogy a vasvári gimnázium 
nyújtotta biztos alapok elengedhetetlenek 
voltak az egyetemi tanulmányaimhoz és a 
későbbi helytálláshoz a mindennapokban 
és a hivatásomban egyaránt.

Dr. Richtárcsik Máté

Dr. Kulcsár Tímea vagyok, a Debreceni 
Egyetem Fogorvostudományi Karán 
dolgozok, mint rezidens, itt szeretnék 
szakorvosi végzettséget szerezni. 
Középiskolai tanulmányaimat a Váci 
Mihály Gimnáziumban folytattam. A 
gimnázium jó alapokat adott mind az 
alapvető érettségi tárgyakhoz, mind 
a kémia és az emelt szintű biológia 
érettségihez. Ezeket az ismereteket 
felhasználva jó eredményeket érhettem 
el egyetemi éveim alatt is. A gimnázium 
nyelvoktatásának köszönhetően felsőfokú 
angol és középfokú német nyelvvizsgával 
hagyhattam el a középiskolát. Ezekre 
az egyetemi évek alatt nem lett volna 
sem időm, sem lehetőségem. Az angol 
nyelvtudásnak a mindennapokban is 
nagy hasznát veszem, hiszen angol 
nyelven tartunk gyakorlatokat a külföldi 

hallgatóknak. A kisvárosnak és a 
„családias” gimnáziumnak semmilyen 
hátrányát sem éreztem, a népszerű 
biológia-kémia tagozatos iskolákból 
érkezők sem teljesítettek jobban. Ha 
újra választanom kellene, újra ezt a 
gimnáziumot választanám. Köszönöm 
VMG! 

Dr. Kulcsár Tímea

Tisztelt szülők! Kérem, a végső 
döntés meghozatala előtt ezeket a 
szempontokat és véleményeket is 
vegyék figyelembe, hogy gyermekük 
középiskolai évei a legnyugodtabban, 
legeredményesebben teljenek!

Vig Csaba
intézményvezető

A Magiszter Iskolában hagyo-
mányosan minden év novem-
berében megrendezésre kerül a  
MESE-VÁR-LAK könyvtári ve-
télkedő. Ilyenkor szoktunk meg-
emlékezni a Népmese napjáról is.  
November 14-én az első osztá-
lyosok 3 csapata, majd a máso-
dikosok két csapata versengett.  
A csapatokat szülők is erősítették, 
akik szívesen vettek részt a mesék 
felolvasásában, az érdekes, játékos 
feladatok megoldásában és a dra-
matizálásban is segítették a gyere-

keket. November 16-án a 3. és 4. 
osztályosok vetélkedtek Göndéné 
Bötykös Ágnes pedagógus vezeté-
sével. Igazán tartalmas, érdekes és 
vidám délutánt tölthettünk együtt a 
gyerekekkel, szülőkkel és meghí-
vott pedagógus vendégeinkkel. A 
résztvevő osztályok emléklapot, és 
a DÖK jóvoltából ajándékot kap-
tak. 

    
  Losonczi Anita 

könyvtáros

Gimnáziumi gondolatébresztő

Tájékoztató
A több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelke-
ző fővárosi Nadray Ügyvédi Iroda 2018. szeptem-
berétől megnyitotta fiókirodáját Tiszavasváriban.

A Nadray Ügyvédi Iroda
várja minden leendő Ügyfelét (Cégeket és Magánszemélye-
ket egyaránt) az alábbi jogi szolgáltatások vonatkozásában:
• Ingatlan adásvétel (szerződéskötés, földhivatali ügyinté-

zés, jogi tanácsadás),
• Cégképviselet GDPR – adatvédelmi szakjogi tanácsadás 
• Média szakjogi tanácsadás- Polgári,- Büntető és munkajo-

gi jogi tanácsadás, peres képviselet
Keressen minket Bizalommal az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Fiókiroda: 4440, Tiszavasvári, Kossuth utca 34.
Telefon: 06/1 202-2256 ; 06/20 311-5899

E-mail: nadray@nadray.hu
honlap: www.nadray.hu

Kedves Olvasóink!
Közeledik a SZJA bevallás elkészítésének határideje. 

Köszönjük, hogy a SZJA 1% felajánlásukkal eddig is támogatták 
a Városi Könyvtár állománygyarapítási keretét. 

A felajánlott összegből könyveket vásároltunk, támogatásukra továbbra 
is számítunk.

Adószámunk: 15834003-2-15. 

Felajánlásukat a könyvtár olvasói és munkatársai nevében ezúton is köszönjük!
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Hírek a Tiszavasvári Általános Iskolából

A karácsony varázslata, meghittsége mind-
annyiunk szívét melegséggel tölti el. Kü-
lönösen fontos szerepet kap ebben az idő-
szakban a család, gyermekeink, szüleink, 
testvéreink. A viaszgyertyák fénye, a fenyő 
pompás illata, a boldog gyermeki örömök, 
a vígság, melyek különlegessé teszik a 
karácsonyestéket. Az ünnep közeledtével, 
egyre szebb, díszesebb ruhába öltöztetjük 
lelkünket. Ilyenkor összegyűlik a család, s 
valamennyiünk szívében teret nyer a sze-
retet érzése. Ezen nemes érzelmek jegyé-

ben 2018. december 20-án, csütörtökön 
este iskolánk diákjai a Találkozások Háza 
nagyszínpadán Karácsonyi műsorukkal 
igyekeztek melegséget csempészni a kö-
zönség soraiban ülő családok és a meghí-
vott vendégek szívébe. Köszönjük ezt a 
lenyűgöző estét minden fellépő diáknak, 
a Hankó László Zeneiskola tanárainak és 
a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti 
Iskola és iskolánk felkészítő és közremű-
ködő tanárainak, valamint a Találkozások 
Háza dolgozóinak.

2018-ban karácsony kö-
zeledtével a kiadók felé 
„Néhány kötet szeretet” 
elnevezéssel indított köny-
vgyűjtő kampányt iskolai 
könyvtárunk, annak érde-
kében, hogy munkánkat 
eredményesebben tudjuk 
végezni, és külső segítség-
gel is minél jobban megfe-
lelhessünk a mai igények-
nek. Legfőbb célunk még 
több diákunk érdeklődését 
a könyvek, az olvasás irányába terelni, ez-
által a lemorzsolódásukat is csökkenteni. 
Igyekszünk tanulóinkat olvasóvá nevel-
ni, tartalmas időtöltést kínálva számukra 

szabadidejükben csendes 
„kuckó” közegben. Ezen 
kezdeményezés keretében 
a Tessloff-Babilon Kiadó-
nak köszönhetően 23 új 
kötet, közel 73.000Ft ér-
tékben került a könyvtári  
polcra. Ezzel lehetőséget 
kínálva tanulóinknak a Mi 
Micsoda sorozat új, isme-
retterjesztő kötetinek meg-
ismerésére, kölcsönzésére, 

ismereteik bővítésére. 
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani 
a Tessloff-Babilon Kiadónak munkánkat 
segítő önzetlen támogatásukért.

 Intézményünkben új kezdeményezésként 
Adventi készülődést tartottunk. Hétfőnként 
egy-egy gyertya közös meggyújtásával és 
a felső tagozatos diákok szívet melengető 
műsorával hangolódtunk az ünnepre. Hal-
lottunk adventi verseket, mesét a szeretet-

ről, megismertük a négy gyertya jelentését. 
A hét többi napján kellemes karácsonyi 
zenét hallgattunk. Így az elmúlt napokban 
sikerült ünnepi érzéseket kelteni tanulóink 
lelkében.

2018. december 6-án az iskolába érkezőket 
a bejáratnál várta és cukorkával ajándékoz-
ta meg mindenki nagy örömére a nagysza-
kállú Télapó. Intézményünk alsósai 8:00 
órától izgatottan várták a vidám, zenés, in-
teraktív, Mikulás-váró műsort, melyet 3. és 
4. osztályos zenei tehetséggondozó foglal-
kozásra járó diákok adtak a tornateremben. 
A „koncerten” jól ismert dalok csendültek 

fel ének és furulyaszó mellett. A Mikulás 

és segítői, érkezésük után dalra, mozgásra, 

táncra serkentették a  legkisebbeket, hogy 

aztán az énekszó közepette a Tiszavasvári 

Általános Iskolába is titokba a tantermekbe 

rejthesse a gyerekeknek szánt meglepetés 

csomagját.

Karácsonyi varázslat

„Néhány kötet szeretet”

Mikulás,  Mikulás, öreg Mikulás…

Adventi készülődés a Vasvári 
Pál úti telephelyen

Az Innovációs és Technológiai Miniszté-
rium, az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma, a Klebelsberg Központ és a Hallgatói 
Önkormányzatok Országos Konferenciája 
közreműködésével az Önkéntesség Világ-
napja alkalmából új programot hirdetett 
Tanítsunk Magyarországért néven, mely 
program sajtótájékoztatóján a Tiszavasvári 
Általános Iskola 6 diákja és egy kísérő pe-
dagógus is részt vehetett.
A programnak két célkitűzése van. Az 
egyik a közösségek megerősítése,  lehe-
tőség biztosítása a közösséghez tartozás 
élményének megélésére a társadalom min-
den rétege számára a közös tanuláson ke-

resztül. Másrészt, hogy minden gyermek 
egyénileg, lakhelytől, családi háttértől füg-
getlenül sikerrel boldoguljon az oktatási 
rendszerben és később a munka világában 
egyaránt.
A program részleteiről Dr. György Lász-
ló gazdaságstratégiáért és szabályozásért 
felelős államtitkár, valamint Hajnal Gab-
riella, a Klebelsberg Központ elnöke be-
széltek.
A délelőtt folyamán diákjaink találkoztak 
és megismerkedtek leendő mentoraikkal az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium 
könyvtártermében, ahol a szervezők meg 
is ajándékozták tanulóinkat.

T a n í t s u n k 
Magyarországért
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A Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete 
immár harmadik éve hasonlóan készült  a 
karácsonyi ünnepekre: 4 egymást követő 
héten vártuk a kicsiket és a nagyokat, így 
mindenki megtalálta a számára leginkább 
tetsző, leginkább kedves és érdekes 
programot.
Dcember 1-jén, első adventi délutánunk 
alatt a családokat ünnepi ajtó- és asztali 
díszek készítésével vártuk, s bemutattuk 
azt is, hogy számos variáció készülhet 
adventi koszorú alapokból. Hatalmas saját 
készítésű koszorúnkon meggyújtottuk az 
1. gyertyánkat.
December 8-án a Találkozások Házába 
vártuk a családokat. A programon 110 
résztvevő szórakozott a Zenebona Társulat 
vidám interaktív műsorán, melynek 
címe a Mikulás és barátai volt. A társulat 
Miskolcról érkezett, s téli dalokkal, 
Mikulás énekekkel „megvidámította” 
a gyerekeket és a felnőtteket. A műsor 
végén megérkezett a Mikulás is, aki 
minden gyereknek ajándékcsomaggal 
kedveskedett. A vidám gyermekműsor 
után mindenki egy varázslatos utazásra 
indult: családi vetélkedőn, 6 állomáson, 
azaz 6 „Mikulás szigeten” kellett 
különböző feladatokat elvégezniük a 
kicsiknek és a nagyoknak. Volt Mikulás 
csokievő-verseny, szaloncukor válogatás 
színek szerint, célbadobás szaloncukorral, 
Télapó-puzzle, „Ki rajzol szebb Télapót 
bekötött szemmel?- verseny és Télapó-
kvíz. Az állomások feladatainak teljesítés 

után minden család ajándékcsomagot, 
ivóleveket, édességeket kapott. 
Meglepetésként minden család titkos 
nyereménye volt még egy-egy családi 
belépőjegy is a Találkozások Háza 
kistermében berendezett Vasútmodell 
kiállításra is. December 15-én a Civil 
Ház nagyterme átváltozott egy valódi 
kézműves műhellyé, ahol szívből jövő 
saját kézzel készült karácsonyi ajándékokat 
alkottunk gyöngyből, üvegmécsesek, 
díszdoboz ékszertartók készültek az ügyes 
kezek alatt. Nagycsaládos anyukák és 
nagymamák házi csigatésztát készítettek. 
December 17-21-ig minden tagcsaládunk 
egy-egy karácsonyi ajándékcsomagot 
vehetett át egyesületünktől. December 21-
én a 4. adventi nagycsaládos programon 
egy igazán meghitt hangulatú délutánt 
és pörgős, vidám estét töltöttünk együtt 
családias hangulatban: megfejtettük 
a karácsonyi asztal titkait. Ünnepi 
tyúkhúsleves főztünk hatalmas üstben 
nagycsaládos anyukák, apukák, 
nagymamák, nagyapák és gyerekek 
segítségével, amelyet a gyönyörűen 
megterített ünnepi asztalról később el is 
fogyasztottunk. Sor került a Bejglisütő 
verseny és a még februárban meghirdetett 
Szerelmi kalandtúra eredményhirdetésére 
is. Dobogós bejglisütőink: 
1. helyezett: Tóth Dominika
2. helyezett: János Emma Márta
3. helyezett: Gerzsánszkiné Vajda Anita

Az 5 szeretetnyelvre épülő szerelmi 

kalandtúra állomásait teljesítő, s erről 
fényképes beszámolót is készítő párok, 
akik közösen kalandoztak:
1. helyezett: Bodon Vivien és Gödöny 

Gábor
2. helyezett: Lévai Andrea és Lévai Imre
3. helyezett: Maczkó Ildikó és Szőnyi 

Attila
Szeretnénk köszönetet mondani azoknak 
a támogatóknak, akik nélkül nem jöhetett 
volna létre a 4 hetes programsorozat:
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Család, 
Esélyteremtési és Önkéntes Ház
- az EFOP-1.3.5-16-2016-00738- „Az 
önkéntesség erősítése a nagycsaládosok 
körében”  és EFOP-5.2.2-17-2017-
00106 „KOR-TÁRS” – TÁRS a FIATAL 
CSALÁDOK mellett határon innen és túl 
pályázataink
- Találkozások Háza Tiszavasvári

- Nagycsaládosok Országos Egyesülete
- a Tiszavasvári Nagycsaládosok 
Egyesülete önkéntesei és az iskolai 
közösségi szolgálatot teljesítő önkéntes 
fiatalok
- egyesületünk közfoglalkoztatottjai
Szeretettel várjuk a 2019-es évben is 
a régi és az újonnan belépő családokat 
nagycsaládos irodánkban a Civil Házban 
(Tiszavasvári, Bethlen Gábor út 4.) 
nyitvatartási időben, foglalkozásainkon, 
programjainkon, rendezvényeinken, 
amelyekről mindenki tájékozódhat 
facebook oldalunkon és a kör e-mailekben. 
A nagycsaládos tagkártyát is 
egyre több helyen elfogadják 
országszerte és városunkban is. 
  Boldog újesztendőt kívánunk 
mindenkinek!

Nagycsaládos sikereink decemberben

Remek színházi előadás a 
Találkozások Házában

December 12-én este telt ház előtt került 
bemutatásra a Leszállás Párizsban című 
bohózat. Marc Camoletti vígjátéka 
lehetőséget adott ara, hogy egy kis időre 
mindenki elfelejtkezzen a karácsonyi 

bevásárlás fáradalmairól, az év végi 
stresszről. Ezt díjazta is a színháztermet 
teljesen megtöltő közönség, ugyanis az 
előadás végén többször is visszatapsolta a 
színdarabban remek alakítást nyújtó Fodor 
Zsókát, Köllő Babettet, Bozsó Pétert és 
Baronits Gábort.

Rockkarácsony a 
Találkozások Házában

Nagysikerű, teltházas koncerten mutatta be 
Lehetetlen című új lemezét a nyíregyházi 

Radar együttes. Fantasztikus koncertjük 
után Kalapács József, a Pokolgép egykori 
énekesének akusztikus hangszerrel 
kísért műsorát élvezhették a rockzene 
tiszavasvári szerelmesei.

Városi Mikulás Nap
Hagyományteremtő szándékkal került 
megrendezésre december 8-án a 
Találkozások Házában a Városi Mikulás-
nap. A kedvezőtlen időjárás ellenére sokan 
ellátogattak intézményünk elé, ahonnan 
10 órakor rajtolt el a Mókás Mikulás 
kocogás, amelynek bátor résztvevői az eső 
ellenére is végigfutották a 1,5 km-es távot. 
A Mikulás motorosok felvonulása viszont 

elmaradt, de a felajánlott ajándékok 
viszont kiszállításra kerülnek a tiszalöki 
mentőállomásra és a két gyermekotthonba. 
A Találkozások Házában a Street Dance 
School táncosai kizárólag Mikulás-napra 
készített koreográfiájukat mutatták be, 
majd Pancsi bohóc interaktív Mikulás-napi 
mesejátéka szórakoztatta a legkisebbeket, 
akiket a műsor után a téren Csi-hu-hu 
városnéző kisvonat várt.

Nagysikerű, teltházas karácsonyváró 
koncertet adott a tegnapi napon a 
Cantemus kórus a református templomban. 
Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy 
és a Cantemus leánykara színvonalas 

műsorával olyan karácsonyi ajándékot 
adott a templomot zsúfolásig megtöltő 
közönségnek, mely azt a gondolatot ültette 
el mindannyiunkban, hogy ilyen is lehet a 
karácsony, ilyen tiszta, szép és nemes.

Karácsonyváró koncertet adott a Cantemus kórus
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December 4-én tartotta utolsó foglalkozá-
sát a Kreatív Olvasóink Klubja. Több hó-
napos, szorgalmas munkájuknak meglett 
a gyümölcse. Összesen 113 kis polip, 37 
db takaró, 10 db kis gyereksapka készült 
el, melyek december közepén útra keltek 
Nyíregyházára, Debrecenbe és Budapestre 
a kórházak Gyermekosztályaira, hogy örö-
met szerezzenek a kórházakban fekvő kis 
csöppségeknek. Újabb csodaszép horgolt 
karácsonyi díszek kerültek fel a könyvtár 
karácsonyfájára is. Köszönjük minden Fel-
ajánlónak, Minden Kreatív „Angyalkánk-
nak” az önzetlen segítséget! Mi már tud-

juk: Adni jó!  „Jövőre, Veletek, Ugyanitt”!
A Baba-Mama Klub decemberi foglalko-
zását Fercsák Nándor informatikus könyv-
táros munkatársunk, DJP mentor tartotta, 
melynek témája: A digitális kor gyerme-
kei - okos eszközök, mobil applikációk a 
mindennapokban. A hétköznapi életben is 
hasznosítható praktikákkal, applikációkkal 
ismerkedhettek meg az érdeklődő anyukák 
a foglalkozás keretében. A program végé-
re megérkezett a könyvtár Gyermek rész-

legébe a Mikulás is, hogy ajándékokkal 
kedveskedjen a legifjabb könyvtárlátoga-
tóknak. 

December 7-én játékos, kreatív könyvtári 
foglalkozás keretében a Fülemüle Óvoda 
Pacsirta csoportjának óvodásai a korábbi 
évek hagyományához hasonlóan téli, ünne-

pi díszbe öltöztették a könyvtár Mesefáját. 
December 14-én a „Betlehemi angyalok” 
című karácsonyváró kreatív foglalkozáson 
vettek részt a Tiszavasvári Általános Iskola 
2. a osztályos kisdiákjai és a foglalkozásra 
érkező kisgyermekes családok.  

Kedves Olvasóink! Köszönjük, hogy 2018-
ban is igénybe vették könyvtárunk szol-
gáltatásait, részt vettek programjainkon, 
foglalkozásainkon. Minden Kedves Olva-
sónknak, Látogatónknak. Támogatónknak 
eredményekben gazdag, békés, boldog 
újesztendőt kívánunk. Találkozzunk a 
Könyvtárban 2019-ben is! 

Kulcsár Lászlóné

A hagyományoknak megfelelően került 
sor idén is a Vasvári Pál Múzeum szerve-
zésében az Adventi forgatagra. December 
13-án és 14-én kézműves termékekkel, 
kürtőskaláccsal és színes programokkal 
várták a múzeum dolgozói a tiszavasvári 
lakosokat. A csütörtöki napon a Cantemus 
énekkar adott felejthetetlen karácsonyváró 
koncertet a református templomban, míg 
pénteken megérkezett a forgatagba a Mi-

kulás, és vele jött legkedvesebb rénszarva-
sa, Rudolf is. A pénteki napot a Zumbázó 
Mikulások fellépése tette felejthetetlenné. 
Aki lemaradt volna ezekről a fantasztikus 
programokról, az ne csüggedjen, hiszen a 
múzeum munkatársai 2019-ben is remek 
programokkal várják a városlakókat a mú-
zeumban és a Református templom előtti 
téren.

Advent második vasárnapján a második 
gyertya meggyújtására került sor a Város-
háza téren. 
Ünnepi beszédet mondott Ráduly 
Zsolt alpolgármester úr, aztán adventi 
gondolatait osztotta meg velünk Hülvely 
Zoltán görögkatolikus parókus. Az ünnepi 
műsort a Lurkó Kuckó Óvoda óvodásainak 
műsora zárta, ami után alpolgármester úr és 
parókus úr együtt gyújtották meg a második 
adventi gyertyát. A szabadtéri program 
után az adventi program zárásaként a 
Találkozások Házában a Csodamalom 
Bábszínház műsorát élvezhették kicsik és 
nagyok.
Az adventi hagyományoknak megfelelően 
most is az adventi programok sorát a Vas-
vári Pál Múzeum kézműves foglalkozása 
nyitotta meg 14 órakor. Advent harmadik 
vasárnapján a harmadik gyertya meggyúj-
tására került sor a Városháza téren. Ünnepi 
beszédet mondott Szabó Krisztián alpol-
gármester úr, aztán adventi gondolatait 
osztotta meg velünk Földes Gábor római 
katolikus plébános. Az ünnepi műsort a Fü-

lemüle Óvoda óvodásainak műsora zárta, 
ami után alpolgármester úr és plénános úr 
együtt gyújtották meg a harmadik adventi 
gyertyát. A szabadtéri program után az ad-
venti program zárásaként a Találkozások 
Házában a Dongó együttes karácsonyi ze-
nés műsorát élvezhették kicsik és nagyok. 
Az adventi hagyományoknak megfelelően 
most is az adventi programok sorát a Vas-
vári Pál Múzeum kézműves foglalkozása 
nyitotta meg 14 órakor. Advent negyedik 
vasárnapján a negyedik gyertya meggyúj-
tására került sor a Városháza téren. Ünnepi 
beszédet mondott Szőke Zoltán polgár-
mester úr, aztán adventi gondolatait osz-
totta meg velünk Szvoren Attila református 
lelkész és Hülvely Zoltán görög katolikus 
parókus. Az ünnepi műsort a református 
egyház énekkara műsora zárta, ami után 
polgármester úr és az énekkar vezetője 
együtt gyújtották meg a negyedik adven-
ti gyertyát. Az adventi hagyományoknak 
megfelelően most is az adventi programok 
sorát a Vasvári Pál Múzeum kézműves fog-
lalkozása nyitotta meg 14 órakor.

Új, állandó kiállítással gazdagodott a 
Vasvári Pál Múzeum. December 16-án 
a Kálvin utcai épületben Dr. Páll István 
nyugalmazott múzeumigazgató nyitotta 
meg a A szűrtől a vegyvédelmi ruháig című 
kiállítást, mely a Nemzeti Kulturális Alap 
segítségével készülhetett el. Dr. Páll István 
megnyitó beszédében elmondta, hogy a 
kiállítás tulajdonképpen azt akarja bemu-
tatni, hogy miként változott meg a mező-

város élete, miután a vegyiüzem létesült a 

településen. Milyen változás ment végbe a 

lakosságon belül is, ahogyan a település-

re költöztek a vegyiparban dolgozó mun-

kások, és hogyan alakultak át a szokások 

és a hagyományok annak köszönhetően, 

hogy az 1920-as évek végén Kabay János 

gyógyszerész megalapította gyógyszergyá-

rát.

December az év azon hónapja, amikor 
nemcsak az otthonunkat, hanem a munka-
helyünket is ünneplőbe, ünnepi díszbe öl-
töztetjük. December elejére ünnepi hangu-
lat költözött az egész könyvtárba. Szorgos 
kezek munkája nyomán gyönyörű díszek 
kerültek fel a fenyőfára, elnyerte téli pom-
páját a Gyermek  részleg Mesefája,  s úgy 
gondoltuk, hogy ezt érdemes megmutatni 
a többi könyvtár, a lakosság számára is, 
ezért beneveztünk egy országos, karácso-
nyi könyvtári dekorációs versenybe, me-

lyet Telegdi Ágnes írónő hirdetett meg. A 
könyvtárról készített fotókból a szervezők 
egy montázst készítettek, melyre közössé-
gi felületen, facebookon lehetett szavazni. 
Tavaly az országos 10. helyen végeztünk, 
s ebben az évben legnagyobb örömünkre 
2. helyezést értünk el.  A dekoráció, mely 
könyvtárunkat díszítette, igazi csapatmun-
ka gyümölcse. Mindenkinek köszönjük a 
segítséget!

Kulcsár Lászlóné

ÜNNEPVÁRÓ  FOGLALKOZÁSOK  A  
VÁROSI  KÖNYVTÁRBAN

MÁSODIK LEGSZEBB KÖNYVTÁR AZ ORSZÁG-
BAN A TISZAVASVÁRI VÁROSI KÖNYVTÁR

Adventi forgatag a Szentmihály téren

Decemberi kiállításmegnyitó a 
Vasvári Pál Múzeumban

Adventi vasárnapok Tiszavasváriban



2 0 1 9  j a n u á r
55 éve együtt örömben, bánatban, szeretetben, boldogságban! 1963-ban kötött házasságot 
Nagy István és Nagy Ibolya, akik 2018. december 29-én ünnepelték családjuk körében ezt 
a jeles házassági évfordulót. Kívánunk Nekik jó egészségben hosszantartó közös életet. 

1958. november 29-én, vagyis 60 évvel ezelőtt fogadott örök hűséget egymásnak Lakatos 
Sándor, és Bohács Margit, amit gyermekeik, unokáik, dédunokáik, a rokonok és szom-
szédaik körében ünnepeltek meg méltó körülmények között. Ezúton is kívánnak Nekik 
gyermekeik még sok boldog együtt töltött évet egészségben, szeretetben!

Köszönet  a 
rászorulók 
nevében is

Köszönetünket fejezzük ki véradóinknak, 
hogy a két ünnep között szervezett véra-
dáson ilyen szép számban jelentek meg 

(86 fő)! Kérjük, 
győzzék meg 
barátaikat, is-
merőseiket is e 
nemes cél ér-
dekében, hogy 
idén is segíthes-
sük a betegek 
g y ó g y u l á s á t ! 
2019 első vá-
rosi véradása: 
március 26. 
Egészségben, 
sikerekben gaz-
dag boldog újé-
vet kívánunk 
minden kedves 
véradónknak!

Magyar Vörös-
kereszt Területi 
Szervezete

AMIT AZ 
APRÓHIRDETÉSRŐL 

TUDNI KELL
Lakossági hirdetés 25 szóig ingyenes, az 
ettől hosszabbak a keretes fizetős hirde-
tési kategóriába tartoznak. Hirdetéseiket 
minden hónap utolsó napjáig bedobhat-
ják a Polgármesteri Hivatal portáján lévő 
gyűjtődobozba, vagy elküldhetik emailben 
a vhirmondo@gmail.com címre. FIGYE-
LEM! Apróhirdetéseiket minden hónapban 
meg kell újítaniuk. Ezek tartalmáért fele-
lősséget nem vállalunk!

Tiszavasváriban az Árpád utcában ház el-
adó, vagy bérbeadó.
Érd: 06 30/836-8788

Köszönetet  mondunk mindazoknak, 
akik drága szerettünket, KOVÁCS 
ISTVÁNT utolsó útjára elkísérték, 
fájdalmunkban osztoztak, sírjára 
virágot, koszorút  helyeztek.                                                            
A  gyászoló család

Megemlékezés Balogh László halálának 
25. évfordulójára

„Egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég,
Egy fénykép, mely őrzi emléked,
S egy út, mely elvitte az életed.

A bánat, a fájdalom örökre megmarad,
Mindig velünk leszel,  az idő bárhogy is 

elhalad.
Fájó szívvel emlékezik feleséged: Éva, és 

Gyermekeid

„S ha jő a nap, hogy menni kell,
elhal szavunk, elhal dalunk.

Megszületünk, hát meghalunk.
De még vagyunk, emlékezünk,

így múlik el az életünk.”

Fájó szívvel emlékezik Kabai Gábor ha-
lálának 1. évfordulójára

szerető Édesanyja, nővére Ica és Családja.

A Tiszavasvári Nagycsaládos Egyesület
várja 2019-ben is az adó 1%-okat. A befolyt összegből kulturális programjainkat, családi 
foglalkozásainkat, gyermekeink táboroztatását, úszásoktatását támogatjuk.

Adószámunk: 18807503-1-15
Köszönjük szépen!

INGYENES TANFOLYAMOK 
A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN, 

A DJP PONTON
Könyvtárunk DJP pontként, képzési helyszínként alapfeladatának tekinti 
a könyvtárhasználók képzése mellett, a digitális műveltség elsajátíttatá-
sát és fejlesztését. December hónapban összesen 10 fő vett részt a kép-
zésen. A tanfolyam alapvető célja az „okos eszközök” megismertetése a 
felhasználókkal,  a digitális írástudás fejlesztése, az informatikai eszkö-
zök biztonságos kezelése, a közösségi platformok megismerése és hasz-
nálata, az elektronikus ügyintézés ismereteinek elsajátítása. 2019-ben 
is folyamatosan indulnak csoportok. Érdeklődni személyesen a Városi 
Könyvtárban, vagy telefonon a következő telefonszámokon lehet: 06-42-
372-441, 06-30-216-4796. Továbbra is várjuk az Érdeklődőket!

Kulcsár Lászlóné

Eladó: kupás cserép, kupás pala, 
kisméretű pecsétes tégla, Hajdú mosógép 
és centrifuga, haszonvasak (cső, szögvas, 
zártszelvény).
Érd: 06 30/9437-322

Földmérés!
Épület feltüntetés, megosztás / Földterület 
kitűzés, stb.
Tel.: 30/368-9797

Eladó Bocskai u. 68-70 közötti 817m2-es 
építési telek. Áram, ivóvíz, gáz – és csa-
tornacsonk, fúrt kút, 12m2-es melléképü-
let. Ár: megegyezés szerint.
Érd: 42/275-170, 06 30/470-8881

Köszönetet  mondunk mindazoknak, 
akik drága szerettünket, Tamás 
Lajost utolsó útjára elkísérték, 
fájdalmunkban osztoztak, sírjára 
virágot, koszorút  helyeztek.                                                            
A  gyászoló család



2 0 1 9  j a n u á r

Anyakönyvi Hírek

Köszöntjük Tiszavasvári 
Legifjabb Lakóit
Vadász Aurél Dezső  /2018.11.30./ 
Erdei Vince
Nagy Blanka
Tóth Tibor Áron  
Kóti Sámuel és 
Kóti Nataniel
Pikács Anasztázia
Fazekas Korinna
Poczkodi Loretta Norina 
Lakatos Daniella

Akiktől december hónap-
ban búcsút vettünk:
Éles János / Aradi Vértanúk u.
Oláh Tibor Józsefné sz. Hamvas 
Margit  / Kossuth u.                                                     
Molnár Ferencné sz. Záhonyi Mária 
/ Szoc.otthon 
Répánszki Mihály / Petőfi u.
Tóth Jánosné sz. Nagy Zsuzsánna / 
Szoc.otthon   
Petró Jánosné sz. Griff  Margit                  
Szoc.otthon  
Varga Endréné sz. Reznek Mária              
Iskola u.                 
Kovács István / Móricz Zs. u.                                                              
Kosztolnik Istvánné sz. Mezei Ilona 
Valéria / Móricz Zs. u.              
Horváth Tibor / Thököly Imre u.
Tamás Lajos / Petőfi u.         
Lukács Sándorné sz. Horváth Juli-
ánna Mária / Csontváry u. 
Tábori Marianna / Dankó tanya 
Vámos József  / Temető u.
Fekete Attila Róbert / Víg u.
Bódor Sándor / Vásártér u. 
Szabó Károlyné sz. Tündik Éva                   
Dózsa Gy. u.   
Kovács János / Február 1. u. 
Szurkos Imre / Iskola u. 
Maczkó Lászlóné sz. Róka Piroska 
/ Kossuth u.                    

Gratulálunk a házasságot 
kötött pároknak
Kóka Tünde  – Jóni  Róbert Attila    
Szakos Beáta – Szabó Mihály 

„ R á c s o s  H í r e k ”
Fogvatartotti jóvátétel a rendőrségen

A tiszalöki börtön fogvatartottjai jóvátételi tevékenység keretében végeztek felújítási 
munkálatokat a Tiszavasvári Rendőrkapitányságon. Egy hónap alatt nemcsak az intéz-
mény kultúrtermét festették ki, hanem elvégezték a teraszok burkolását, megelőzve ez-
zel az esőzések okozta beázást. Lecsiszolták és lefestették a korlátokat, eltakarították a 
törmeléket. A négy elítélt összesen több mint ötszáz munkaórát töltött a rendőrségen. 
Munkájukat önkéntesen, szabadidejük terhére végezték, hiszen fogva tartásuk ideje alatt 
valamennyien az intézeten belül dolgoznak.

Ha valaki azt hiszi, hogy ez áprilisi tréfa ja-
nuár elején, annak bátran állíthatom, hogy 
nem, hiszen az alkotás megtekinthető Kis 
Attila, Tiszavasvári, Hősök úti udvarán. 
Hogy honnan a hó, az nem kérdés télvíz 
idején, de honnan az ötlet? – erről faggat-
tuk a „mestert”:
- Ez már a harmadik alkotásom. Az elsőt is 

a kislányom kérésére készítettem el, mert 
úgy szeretett volna egy saját oroszlánt. 
Aztán az idén egy Unikornist kért, így a 
fiammal nekikezdtünk, és ez lett belőle. 
Ő talicskázta ide a havat, én pedig alkot-
tam.

- Felmerültek nehézségek munka közben?
- Igen, mert a hó tetejét kellett lekaparni, 

így eléggé nehézkesen gyűlt össze a kellő 
mennyiség.

- Miért a tetejét? Az jobban tapad?
- Nem! Az alja már koszos!
- Kép alapján készülnek a hó szobrok?
- Alapvetően igen, de Apu egyszer meg-

nézte, majd átment gondolatban egy más 
dimenzióba, és ez lett belőle – árulta el 
ifjabb Kis Attila. 

Azt, hogy jövőre mit láthatnak az érdeklő-
dők, majd az idő és a kislány eldönti, de 
több óvodás csoport is örömmel nézte meg 
eddig az idei remekművet!

Fülöp Attila  

Unikornist   láttak 
Tiszavasváriban
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90. születésnapját ünnepelte Papp Lászlóné, Jucika néni. 
Családja körében köszöntötte Őt ez alkalomból Szőke 
Zoltán polgármester úr, Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna 
jegyző asszony, és Szabó Zoltánné anyakönyvvezető. 

Jucika néni jó egészségnek örvend, melyet bizonyít 
az is, hogy mind a mai napig nem okoz Neki gondot a 
kerékpározás. Kívánunk további jó egészséget, és hosszú 
életet.


